
Dodatek č.2 
k áøhøáè č. 2021-0400/OMI ze dne 24.09.2021 

I. Smluvní Strany 
Město Lysá nad Labem 
se sídlem: Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, PSČ 289 22 
IČO: 00239402 
DIČ: CZ00239402 (plátce DPH) 
za níž jedná: Ing. Karel O t a V a , Starosta 
dále jen „objednatel“ 

8. 

POHL cz, a.s. 
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky 
IČO: 25606468 
DIČ; CZ25606468 
za níž jedná: Ing Petr K a Š p a ř - Člen představenstva 
dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 
1.Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24.9.2021 Dohodu O narovnání Č. 2021- 

0400/OMI (dále jen „dohoda“), jejíž přílohou Č. 1 je Smlouva o dílo Č. 2021-0120/OMI 
na realizaci veřejné zakázky S názvem; „ SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM “ (dále jen 
„smlouva O dílo“). 

2. Účelem tohoto dodatku č.2 je změna článku „č.III. Cena“ smlouvy o dílo, na základě 
Změnoveho listů č.4, který je přílohou tohoto dodatku a změně článku „č.II. Lhůty, 
bod 3“. 

Změnový list č. 
1 

CENA Kč bez DPH 
1 

Prodloužení lhůty dokončení díla 

4_ 
\ 

ı6.O93.O16,ı4 
\ 

ANO 

III. Předmět úpravy 
1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dochází ke změně nejvyšší přípustné 

ceny: 

POPIS CENA Kč 

Ěššodnı cena dle smlouvy (D dılo bez 96.l8O'28l,0O 

Navýšení dle dodatku Č.l bez DPH 8.442.911,48 
Navýšení dle dodatku Č.2 bez DPH 16.093.016,14 
Celkem cena díla bez DPH 120.716.208,62 
Celkem cena díla S DPH 146.066.612,43 
Procentuální navýšení původní ceny bez + 25,5104 % 
DPH

1



Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dochází ke změně V Článku „Č. II. 
Lhůty, bod 3 “ smlouvy o dílo. Termín předání díla bez vad a nedodělků je stanoven 
na 31.srpna 2022. 
Ostatní ustanovení dohody zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek 
přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl podepsán na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán V tísni ani za jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
Zástupce. 
Dodatek obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly V dodatku ujédnat, a 
které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku 
ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán V rozporu s 
výslovnými ustanoveními dohody a dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, O nichž smluvní strany k 
datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 
vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto 
dodatku, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s 
jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana 
informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná strana 
úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl. 
Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dochází ke změně v článku „č. II. bod 
3 “ smlouvy o dílo. Termín předání díla bez vad a nedodělků je stanoven na 31.srpna 
2022. 

Strany výslovně potvrzují, že obsah dodatku je výsledkem jednání stran a každá ze 
stran měla prıležitost ovlivnit obsah tohoto dodatku. 
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden 
stejnopis zhotovitel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní 
strany dodatek podepsat a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. 

Uzavření tohoto Dodatku Č.l schválila, Rada města dne 28.06.2022 usnesením Č. 385 

Lysé nad Labem dne: 28.06.2022 V Lysé nad Labem dne: 28.06.2022 

Za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Karel O t a v a Ing. Petr K a Š p a r 

starosta města Člen představenstva 

Príloha: 
Změnové listy č.4,
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